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Protokół nr 164/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 18 listopada 2009 r. w godz. od 800 do 930 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 
się posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE   
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Wicestarosta Jerzy 
 Miler. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście 
 (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 163/III/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania 
umowy na wymianę stolarki okiennej w budynku SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie 
(druk nr 1/164).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

  Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na wymianę stolarki okiennej w budynku SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie zlecając 
jej wykonanie firmie WESSA Sp. J.  z Tanowa za kwotę w wysokości 
do 50 000,00 zł brutto. Zarząd zobowiązał Wydział do zawarcia  
w umowie zapisu dotyczącego moŜliwości rozszerzenia  
w/w zamówienia  wg stawek zawartych w ofercie. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-14/09. 
 
2. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania 
umowy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na 
przebudowę budynku internatu przy ZSP Nr 1 w Chojnie (druk  
nr 2/164).  

 
  Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe wniosek Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na wykonanie projektu 
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budowlano – wykonawczego na przebudowę budynku internatu przy 
ZSP Nr 1 w Chojnie rozpatrzy w późniejszym terminie po rozwaŜeniu 
przez Wydział innych moŜliwości wykonania projektu.  
 
3. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania 
umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  
w branŜy sanitarnej nad realizacja inwestycji pod nazwą: 
„Modernizacja SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” (druk nr 3/164).  

 
  Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w branŜy sanitarnej nad realizacją inwestycji pod 
nazwą: „Modernizacja SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczy w Nowym Czarnowie” z firmą Nadzór, Projektowanie, 
Kosztorysowanie Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych  
z Chojny za kwotę w wysokości 5 978,00 zł brutto. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-17/09. 
 
4. Wniosek  Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania 
umowy na wykonanie adaptacji projektu oraz weryfikacji 
kosztorysów w celu wydzielenia prac związanych  
z projektem pn.: „Nauka bez granic” w ramach dofinansowania  
z programu INTERREG IV A (druk nr 4/164).  

 

  Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na podpisanie umowy na wykonanie adaptacji projektu oraz 
weryfikacj ę kosztorysów w celu wydzielenia prac związanych  
z projektem pn.: „Nauka bez granic” w ramach dofinansowania  
z programu INTERREG IV A przy inwestycji w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Chojnie z firmą WOLSKI+architekci  
ze Szczecina za kwotę w wysokości 31 110,00 zł brutto.    
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3421-15/09. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
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5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 5/164).  

 
 Po zapoznaniu się w wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu 
dochodów i wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. oraz opinią 
Skarbnika Powiatu w przedmiotowej sprawie, Zarząd jednogłośnie 
uznał wniosek za bezzasadny, gdyŜ analiza budŜetu wykazała  
iŜ jednostka nie zrealizowała dochodów w wysokości wskazanej  
we wniosku. 
 
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  

w/s zmian w planie wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. 
(druk nr 6/164). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie wyraŜając zgodę na dokonanie przesunięć 
środków finansowych pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
jednostki stosownie do którego zmniejsza się i zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 12 239,38 zł z przeznaczeniem na zakup energii. 
 
7. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 7/164). 

 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852-
Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze o 12 661,63 zł (środki od Państwa Emilii i Józefa 
Podwójnych z Warnic, wpłata Fundacji Przyjaciółka w Warszawie, 
oraz wpłata nawiązek zasądzonych na rzecz jednostki  
i wychowanków), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 
jednostki w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposaŜenia. 
 
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budŜetowych jednostki 
na 2009 r. (druk nr 8/164). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie pomiędzy 
paragrafami w obrębie planu finansowego jednostki środków  
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w wysokości 1 770,66 zł w związku z realizacją projektu systemowego  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Doradca zawodowy i pośrednik 
pracy w standardach unijnych” oraz przesunięcie środków  
w wysokości 27 565,68 zł w ramach projektu konkursowego Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki: „Kobieta potrafi-szansa na 
samorealizację”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budŜetowych 
jednostki na 2009 r. (druk nr 9/164). 

 
 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie 
wydatków budŜetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego 
harmonogramu poprzez jego zwiększenie w listopadzie o kwotę 
32 591,20 zł kosztem niewykorzystanej transzy październikowej  
w kwocie 2 591,20 zł i zmniejszeniu transzy grudniowej o kwotę 
30 000,00 zł. 
 
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 10/164). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 30 000,00 zł 
(wpływy z usług w internacie), przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 30 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację okien w internacie.  
 
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 11/164). 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok. 
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12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia 
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami (druk nr 12/164). 

 
Wicestarosta Jerzy Miler:  Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
  
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 699/2009 w sprawie 
przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany  

w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie (druk nr 13/164). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 
14. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ________________________________   
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 
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